Darovací smlouva ve prospěch Nadačního fondu CDCP
(majitel nezařazeného účtu korespondenčně
bez prostřednictví účastníka CDCP)

Jméno a příjmení nebo
jméno právnické osoby:
Datum narození nebo IČ:
Rodné číslo nebo údaj o
zápisu dárce v OR:
Adresa bydliště nebo sídla:
Právnické osoby jsou
zastoupeny panem/paní:
Kontaktní údaje:

Telefon:

Mail:

(dále též jen „dárce“)
a
Nadační fond CDCP, IČ 24780812, se sídlem na adrese Praha 1, Rybná 14/682, PSČ 110 05,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 822
Zastoupený panem/paní:
Kontaktní údaje:

Telefon:

Mail:

(dále též jen „obdarovaný“)
uzavírají ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, darovací smlouvu následujícího znění:

I.
Předmět smlouvy
1. Dárce je výhradním a neomezeným vlastníkem zaknihovaných cenných papírů specifikovaných
v příloze k této smlouvě. Tyto zaknihované cenné papíry jsou evidovány na nezařazeném
majetkovém účtu dárce vedeném v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů
(čl. 22 Provozního řádu centrálního depozitáře cenných papírů) pod číslem uvedeným v příloze a
jsou předmětem daru z této smlouvy (dále jen „dar“).
2. Dárce se tímto zavazuje bezplatně převést vlastnické právo k daru na obdarovaného a obdarovaný
dar od dárce za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá do svého výlučného vlastnictví.
II.
Prohlášení a povinnosti dárce
1. Dárce závazně prohlašuje, že
Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Rybná 14, 110 05 Praha 1
T +420 221 832 821, cdcp@cdcp.cz, www.cdcp.cz
IČ: 25081489, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4308

Klasifikace 4

a) je oprávněn neomezeně a samostatně disponovat s darem, zejména jej darovat obdarovanému;
b) darem jsou zaknihované cenné papíry, které obdarovaný zveřejnil k datu podpisu této smlouvy
dárcem na webových stránkách www.cdcp.cz jako možný předmět daru;
c) dar nemá právní vady. Dar zejména není zastaven ve prospěch třetí osoby, na majetkovém účtu
není zapsáno pozastavení práva nakládat s darem (PPN), k daru se neváže předkupní právo třetí
osoby, atp.;
d) se řádně seznámil s obsahem této smlouvy, který odpovídá jeho pravé a svobodné vůli, učiněné
nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
2. V případě, že se ukáže jakékoli prohlášení dárce jako nepravdivé, je obdarovaný oprávněn dar
vrátit. Pokud dárce již nebude majitelem majetkového účtu, ze kterého došlo k darování, dárce
souhlasí s obnovením jeho majetkového účtu.
3. Dárce si je vědom, že:
a) odpovídá obdarovanému za veškerou škodu, která obdarovanému vznikne v souvislosti
s nepravdivým prohlášením dárce dle této smlouvy;
b) není oprávněn domáhat se vrácení daru z jiných než zákonných důvodů;
c) ve smyslu ustanovení § 96 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, se
stává obdarovaný vlastníkem tohoto zaknihovaného cenného papíru i tehdy, jestliže dárce neměl
právo zaknihovaný cenný papír převést;
d) hodnota daru se může v čase měnit;
e) obdarovaný nepřebírá závazky vztahující se k daru vzniklé před převodem vlastnictví k daru.
4. Dárce zašle prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb na adresu obdarovaného vytištěný
a vyplněný návrh smlouvy ve dvojím vyhotovení, případně tato vyhotovení doručí osobně na
adresu obdarovaného. Vyhotovení, určené pro obdarovaného, bude opatřeno úředním ověřením
pravosti podpisu dárce; v případě osobního doručení návrhů se ověření pravosti podpisu
nevyžaduje a dárce prokáže svoji totožnost platným občanským průkazem.
5.

Dárce prohlašuje, že obdarovaným podepsaný výtisk smlouvy1:
□

převezme osobně v sídle obdarovaného,

□

požaduje zaslat prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb a pro tento způsob
doručení přiloží k zasílanému tiskopisu poštovní známku odpovídající poštovnému platnému
v době odesílání zásilky,2

□

požaduje zaslat kopii smlouvy na uvedenou e-mailovou adresu, přičemž při tomto způsobu
doručení se obdarovaný zavazuje ji opatřit ověřeným elektronickým podpisem.
III.
Odstoupení od smlouvy

1. Obdarovaný může od této smlouvy odstoupit v případě, že se ukáže jakékoli prohlášení dárce dle
této smlouvy jako nepravdivé.
2. Dárce nemůže od této smlouvy odstoupit z jiných než zákonných důvodů.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. K převodu vlastnictví dojde zápisem darovaných zaknihovaných cenných papírů na účet
obdarovaného v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů. Obdarovaný se zavazuje dárce
o této skutečnosti informovat emailem na uvedenou emailovou adresu nebo písemně společně

1

Křížkem zaškrtněte pouze jeden požadovaný způsob převzetí podepsané smlouvy.
Nebude-li přiložena poštovní známka patřičné hodnoty, bude podepsaný výtisk smlouvy uložen v sídle
obdarovaného až do doby jeho osobního vyzvednutí dárcem.
2

s odeslaným podepsaným výtiskem smlouvy. Dárce tímto zmocňuje obdarovaného k podání
příkazu k zápisu převodu daru.
2. Dárce se zavazuje neprovést po podpisu této smlouvy žádné úkony, které by mohly znemožnit
převod daru na obdarovaného.
3. Pokud nebude možné z jakéhokoli důvodu na straně dárce převod daru provést, odpovídá za
nemožnost plnění dárce. Ve vztahu k té části daru, u které nebude možné provést převod
(např. PPN), smlouva zaniká pro nemožnost plnění.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha k Darovací smlouvě ve prospěch Nadačního fondu
CDCP (majitel nezařazeného účtu) – Specifikace daru, která ve smyslu čl. I odst. 1 vymezuje
předmět daru dle této smlouvy.

V ………………………dne………………
Dárce:

V ................................ dne ………………………
Obdarovaný:

…………………………………
Jméno:
Funkce (u právnické osoby):

…………………………………
Jméno:
Zastupující na základě pověření

…………………………………
Jméno:
Funkce (u právnické osoby):

…………………………………
Jméno:
Zastupující na základě pověření

Subjekt poskytující osobní údaje bere na vědomí, že CDCP bude zpracovávat jako správce
poskytnuté osobní údaje. Zpracování bude prováděno pro účely realizace tohoto smluvního
vztahu a případně pro účely ochrany oprávněných zájmů správce (vymáhání plnění
povinností dle této smlouvy). Další nezbytné informace o zpracování osobních údajů jsou
uvedeny na webových stránkách http://www.cdcp.cz v sekci "Ochrana osobních údajů".

Příloha k Darovací smlouvě ve prospěch Nadačního fondu CDCP korespondenčním způsobem
(majitel nezařazeného účtu) – Specifikace daru
Rodné číslo nebo IČ dárce:
Číslo účtu3:
ISIN4:
Emitent:
Druh5:
Jmenovitá hodnota:
Počet kusů:
ISIN:
Emitent:
Druh:
Jmenovitá hodnota:
Počet kusů:
ISIN:
Emitent:
Druh:
Jmenovitá hodnota:
Počet kusů:
ISIN:
Emitent:
Druh:
Jmenovitá hodnota:
Počet kusů:
ISIN:
Emitent:
Druh:
Jmenovitá hodnota:
Počet kusů:
V ………………………..………………dne………………
Dárce:
…………………………………
Jméno:
Funkce (u právnické osoby):

…………………………………
Jméno:
Funkce (u právnické osoby):

Totožnost ověřena podle: …………………………………………
Uveďte číslo nezařazeného majetkového účtu dárce, na kterém jsou evidovány darované zaknihované cenné papíry.
Uveďte, prosím, správný ISIN zaknihovaného cenného papíru. Upozorňujeme, že některým emisím nebyl Střediskem cenných papírů ISIN
přidělen a emise byly evidovány pod kódem SIN. Emisím s kódem SIN následně Centrální depozitář cenných papírů přidělil ISIN. ISIN lze
od SINu rozlišit tím, že na začátku kódu jsou uvedena písmena „CZ“. Seznam kódů ISIN je uveden na stránkách www.cdcp.cz.
5
Druhem zaknihovaného cenného papíru se rozumí akcie, dluhopis, atp.
3
4

